TERCEIRA
ASSEMBLÉIA
GERAL
ORDINÁRIA DA AMAZONLINK.ORG PARA
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2004,
RELATÓRIO
FINANCEIRO 2004, INDICAÇÃO DE NOVOS
SÓCIOS E DESTITUIÇÃO, NOMEAÇÃO E
POSSE DE MEMBROS DA DIRETORIA,
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2004.

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro, às nove horas e
trinta minutos, na Rua Itaparica 44, Bairro Vila Ivonete nesta cidade de Rio
Branco, Acre, reuniram-se os senhores Michael Franz Schmidlehner; Líbia
Luiza dos Santos de Almeida; Leila Zanardini Hoffmann; Rosângela de
Oliveira; Eugênio de Sousa Pantoja; Albino Lobato Torres Júnior; Antonio
Sérgio de Carvalho e Souza; Elcio Severino da Silva Manchineri; Roque de
Souza Temá Yawanawá e Marta Nogueira do Nascimento, para discutirem
sobre as seguintes pautas: 1) Apresentação do relatório de atividades da
Amazonlink.org no ano decorrido; 2) Apresentação do relatório financeiro; 3)
Destituição, nomeação de membros da diretoria e prorrogação de mandatos; 4)
Indicação e deliberação de ingresso de novos sócios; 5) apresentação do Projeto
Aldeias Vigilantes e 6) e o que mais ocorrer. A assembléia iniciou com a leitura da
pauta proposta para a Terceira Assembléia Ordinária pelo presidente, Sr. Michael
Franz Schmidlehner. 1) No inicio de 2004, a Organização possuía recurso
proveniente de doação financeira do ano anterior, o qual foi destinado a
Campanha da Contra a Biopirataria. Uma ação de arrecadação de recursos
através de malas diretas para empresas éticas que trabalham com a Amazônia, a
fim de conseguir apoio para campanha, infelizmente não obteve sucesso. Em
março, como conseqüência do processo conjunto com os parceiros da campanha,
a marca comercial Cupuaçu foi indeferida no Japão pelo órgão competente
JPO.Em abril aconteceu o evento intitulado Dialogo de Quito, realizado no
Equador que teve como objetivo discutir a proteção dos conhecimentos
tradicionais, para qual fomos convidados a participar. Ainda em abril participamos
do IV Encontro de Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, realizado em
Cruzeiro do Sul, no qual fizemos a cobertura on-line disponível no endereço
www.amazonlink.org/encontro_indigena, bem como, palestramos sobre a
biopirataria, na ocasião tivemos a oportunidade de apresentar o Projeto Aldeias
Vigilantes aos representantes indígenas e ainda, gravamos entrevistas com
lideranças indígenas sobre conhecimentos tradicionais. Na época surgiu a
solicitação de tradução de artigos sobre biopirataria para o português, uma vez
que existe muita matéria em inglês e espanhol, entretanto, por razões de falta de
recursos humanos e financeiros, não pudemos dar continuidade. Em abril houve a
participação do Programa Televisivo Um Pé de Quê, em programa especial sobre
o Cupuaçu, da apresentadora Regina Case no canal Futura. Ainda houve
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cobertura da campanha em outros programas e revistas, tal como na revista
francesa Geo. A participação na X FLORA se deu em de 26 a 29 de agosto, no
qual fizemos o site www.flora.org.br e participamos da Rodada de Negócios entre
produtores e empresários, com papel de ancora. Em setembro lançamos o site da
www.biopirataria.org onde tem ferramentas participativas, possibilitando que
nossos parceiros possam publicar artigos. Este site vem recebendo visitação
crescente, os acessos se dão na maioria dos casos através de sites de busca,
através de palavras chaves. Ainda em setembro, participamos do MAP V, onde foi
feito pelo Michael Franz Schmidlehner o site www.map-amazonia.net e montamos
um stand para apresentação do trabalho desenvolvido em relação a campanha
contra a biopirataria. Em novembro fomos procurados pelo canal de televisão
européia ARTE, que planeja gravar com comunidades indígenas e membros da
Amazonlink referente biopirataria e o Projeto Aldeias Vigilantes no próximo mês de
janeiro. Também estamos oferecendo a elaboração de um site do Programa de
Gestão Ambiental Integrada – PGAI/Acre, que faz parte dos nossos objetivos de
divulgação de assuntos sobre a Amazônia e ao mesmo tempo serve como
geração de recursos financeiros para manutenção da organização. Ainda no mês
de novembro, participamos de discussão onde foi retirada posição do Brasil a ser
apresentada no fórum da Convenção da Diversidade Biológica em Bangkok em
2005, discussão da qual participaram representantes da sociedade civil
organizada e lideranças indígenas. No dia 10 de novembro participamos da
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da biopirataria em Brasília,
apresentando nosso trabalho desenvolvido contra a biopirataria, que foi relevante
para esclarecer esse trabalho, alem de fazer contato com pessoas do governo
federal relacionadas a questão. Um escritório de advocacia ofereceu seu serviço
voluntário para representar a Amazonlink, para defender os interesses da
Campanha do Cupuaçu nos EUA, caso que a empresa detentora dos registros
sobre o Cupuaçu não desista da marca comercial. Recentemente firmamos
parceria com a ONG carioca SERE, instituição que auxilia a sociedade civil e
Estado e outros setores na organização, no planejamento e gestão institucional. A
SERE contribuirá com recursos para ampliar da sede da Amazonlink.org, para ela
possa ser alojada uma sub-sede da SERE na mesma estrutura. O Serviço Alemão
de Cooperação Técnica e Social - DED, pode financiar recursos humanos para
prestação de serviços em parceria com Amazonlink.org e SERE para atuarem
dentro da região Madre de Dios, Acre, Pando – MAP. Outra assunto a ser
mencionado são os negócios realizados através da Michael F. Schmidlehner ME,
de comercialização de artesanatos e produtos regionais, onde um percentual dos
lucros deve retornar para manutenção da Amazonlink.org, que precisamos
oficializar esta relação que pode futuramente contribuir para a obtenção de
recursos próprios da Amazonlink.org. 2) A Amazonlink.org vem conseguindo se
manter com a doação de setembro de 2003 no valor de R$ 31.868,02 (TRINTA E
UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOIS CENTÁVOS). Foi
apresentado aos sócios o relatório financeiro deste recurso com qual conseguimos
realizar muitas atividades da campanha como elaboração de vinheta, camisetas,
folders. Outros recursos menores foram obtidos através de vendas de camisetas
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da campanha. Em seguida se abriu espaço para perguntas, na qual ninguém se
manifestou. O restante das despesas para manutenção da organização é mantido
por Michael Franz Schmidlehner, como pessoa física. 3) Por motivo de
compromissos profissionais, a Sra. Líbia Luiza dos Santos de Almeida, até então,
segunda diretora da Amazonlink.org, entregou seu cargo. Foi indicado para
substituí-la a Sra. Leila Zanardi Hoffmann. Seu nome foi levado à apreciação da
assembléia através de votação, no qual foi aprovado unanimemente. A mesma
aceitou o cargo e declarou que estará presente na medida da possibilidade. Neste
momento também, por deliberação da maioria foram prorrogados os mandatos da
atual diretoria, presidência, conselho consultivo e conselho fiscal pelo período de
04 (quatro) anos a contar, desta data. 4) Foram apresentados os novos sócios da
Amazonlink.org: Antonio Sérgio de Carvalho e Souza; Albino Lobato Torres Júnior;
Marta Nogueira do Nascimento; Elcio Severino da Silva Manchineri e Roque de
Souza Temá Yawanawá, os quais vem sendo colaboradores da Amazonlink.org
na elaboração de site; vinheta; projetos; levantamento de demandas e
contribuição na discussão de projetos e campanha e prestação de contas. Os
mesmos demonstram interesse em colaborar ainda mais, por reconhecer os
esforços da Amazonlink.org em realizar um trabalho sério e importante de alerta
da sociedade e principalmente das comunidades indígenas. 5) Eugenio Pantoja
fez a apresentação resumida do Projeto “Aldeias Vigilantes” aos sócios, iniciando
com a origem da idéia, que surgiu a partir de sugestões de lideranças indígenas,
tais como os Srs. Roque Yawanawá e Elcio Manchineri, bem como da demanda
articulada no II Encontro Interinstitucional dos Povos da Floresta do Vale do Juruá
Acreano, realizado entre os dias 28 de abril a 01 de maio em Cruzeiro do Sul,
onde afirmam que as populações tradicionais devem ser pro-ativos na proteção de
seus conhecimentos. O objetivo principal do projeto consiste em criar e
implementar um sistema de combate a biopirataria e proteção aos conhecimentos
tradicionais, através do subsidio a comunidades de informações de proteção legal,
procedimentos, repartição eqüitativa de benefícios. O projeto está sendo
apresentado ao Ministério do Meio Ambiente, através do Conselho de Patrimônio
Genético - CGEN, que pretende replicar a experiência e tomar como referência
para elaboração de políticas publicas no Brasil. O recurso foi disponibilizado
através da emenda parlamentar do Deputado Federal Henrique Afonso, na ordem
de R$ 100.000,00, onde foram disponibilizados destes R$ 80.000,00 para referido
projeto. No entanto, a Amazonlink.org pretende expandir essa discussão aos
paises amazônicos, através de interligação com organizações no Peru, Bolívia,
Equador, Colômbia e outros, que pode ser articulado inicialmente através do MAP
V e COICA. Iniciamos as discussões com Frank Kramer (GTZ) responsável por
gestão de conhecimento na região amazônica, que mencionou a possibilidade da
GTZ apoiar projetos resultantes. A pesquisa de conhecimentos foi excluída do
projeto, por dificultar sua aprovação e por se tratar de assunto polêmico, porém o
PROBEM apresentou um projeto pesquisa que visa de auxiliar os Katukina na
utilização adequada do Kambô. Neste momento foi levantada a necessidade de
buscar informações referentes ao projeto, já que fomos citamos como parceiros,
sem que tenhamos discutido juntos. 6) A Sra. Rosângela Oliveira disse que PGAI
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conseguiu recurso para auxiliar o projeto. Falou ainda, da necessidade em
apresentar o Projeto Aldeias Vigilantes ao Conselho Estadual de Meio Ambiente a
fim de obter respaldo do Estado no assunto e para desenvolver juntos essa
iniciativa, para isso faz necessário solicitar ao presidente do conselho, Sr. Edegard
de Deus, inclusão do tema na pauta da próxima assembléia. Na oportunidade
ratificou sua disponibilidade em colaborar mais com a temática, seja como
funcionária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, seja como professora, seja
como associada a Amazonlink.org e como acreana. Sugeriu ainda, a realização de
palestras para difundir a temática à sociedade. Eugenio Pantoja sugeriu ainda a
criação de um Grupo de Estudos sobre a temática, que se reuniria mensalmente.
O mesmo se dispões a organizar um programa e propor parceira com a
UNINORTE e o que mais for necessário. Michael lembrou que o ISA poderia
oferecer um curso para técnicos no Estado. Roque levantou a necessidade em
capacitar lideranças indígenas em contabilidade e administração financeira,
possivelmente através do Albino Júnior, que é formado em administração
financeira, para oferecer ferramentas as populações indígenas, para que as
mesmas possam ter mais créditos na aprovação e gestão de projetos. Outra
sugestão foi articular a criação de um prêmio para projetos melhor administrados,
e que o monitoramento de projeto deveria ser pré-requisito para aprovação de
projetos. Finalmente surgiu a idéia de criação de fichas de associação a
Amazonlink.org, principalmente para colaboradores distantes, que sejam
reconhecidas em assembléia, a definição de categorias de sócios e papel da
diretoria, ficou como indicativo para próxima assembléia. As propostas de
alterações no Estatuto da Amazonlink.org, não foram realizadas em virtude da
ausência do primeiro diretor Jarbas Anute, que indicará sugestões de alteração ao
Estatuto. O presidente da Amazonlink.org deu por encerrado os trabalhos e eu,
Líbia Luiza dos Santos de Almeida, secretariei e lavrei a presente Ata, que lida e
achada em conformidade com as legalidades, contém as assinaturas de todos os
Associados e demais presentes, como prova de livre vontade de cada um de
organizar a Amazonlink.org.

Líbia Luiza dos Santos de Almeida
Secretária da Reunião e Segunda Diretora da Amazonlink

Michael Franz Schmidlehner
Presidente da Reunião e Presidente da Amazonlink
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Lista de presença da Terceira Assembléia Geral Ordinária da AMAZONLINK.ORG
para Apresentação do Relatório de Atividades, Relatório Financeiro, Indicação de
Novos Sócios e Destituição, Nomeação e Posse de Membros da Diretoria,
Realizada em 03 de Dezembro de 2004.
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